Narzędzia specjalistyczne

Narzędzie do usuwania kleju 324 i Szlifierka dwukierunkowa 426 uzupełniają grupę godnych
polecenia narzędzi warsztatowych Ingersoll Rand. Dzięki lekkiej i trwałej konstrukcji
gwarantują dużą ich trwałość i wysoką jakość wykonanego zadania.
324 – narzędzie do usuwania kleju
PRĘDKOŚĆ
Działa z optymalną prędkością
3 700 obr/min, aby usunąć
naklejki, klej i inne substancje
klejące bez uszkodzenia lakieru.
LEKKIE
Ważący zaledwie 0,8 kg model
324 jest łatwy w obsłudze,
niezależnie od kąta nachylenia,
może skutecznie wykonać
każdą pracę.

WSZECHSTRONNOŚĆ
do narzędzia 324 otrzymasz w komplecie
12 tarcz gumowych, co w pełni pozwoli
skutecznie wykonać zadanie. Model 324-1
oferuje tańszą alternatywę z 1 tarczą
gumową.

426 – szlifierka dwukierunkowa

DWUKIERUNKOWA
Bezpieczna kontrola
kierunku iskry pozwala
na użycie narzędzia
w każdej pozycji.

WYGODA
Wyposażony w 5 tarcz tnących
model 426 pozwala na szybkie
wykonanie pracy, a gdy
przyjdzie czas oznakowanie
opakowania ułatwi złożenie
nowego zamówienia.

KONTROLA
Pokrętło regulacji prędkości
zapewnia pełną kontrolę nad
narzędziem 426. Możliwość
zmiany prędkości w miarę
potrzeby umożliwia dokładne
wykonanie zadania

LEKKIE
Ważący zaledwie 0,9 kg model
426 pozwala pracować dłużej
i szybciej wykonać zadanie.

Dane techniczne
Narzędzie do usuwania kleju 324 i szlifierka dwukierunkowa 426

Model

CCN

Tarcze
gumowe/
tarcze tnące – l. szt.

Rozmiar, typ
napędu (cale)

Prędkość
maks. bez
obciążenia
obr/min

Średnica/
rozmiar tarczy
cale (mm)

netto
kg

Średnie zużycie powietrza
l/min

Ciśnienie
akuDługość styczne
mm
dB(A)

324

47509197001

12

5/16"-24

3 700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

324-1

47515703001

1

5/16"-24

3 700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

426

47509194001

5

Typ 1

20 000

3 (75)

0,9

736

206

92,1

4,3/1,9

Wydajność przy ciśnieniu 6,3 bara. Wlot powietrza NPTF 1/4" (6 mm). Min. rozmiar węża 3/8" (10 mm)
(1)ISO28927 – pomiar 3-osiowy: poziom drgań / niepewność pomiaru.

Poziom drgań
(1) / niepewność (K) m/s2
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) poprawia jakość życia, tworząc zrównoważone i wydajne środowisko pracy. Nasi pracownicy i rodzina naszych marek – w tym Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo
King® i Trane® – współpracują w celu poprawy jakości powietrza i komfortu w domach mieszkalnych i budynkach, transportują i chronią żywność i inne łatwo psujące się towary oraz
zwiększają przemysłową produktywność i wydajność. Jesteśmy globalną firmą wartą 12 miliardów dolarów zaangażowaną w świat postępu odnawialnego i trwałych wyników.
©2016 Ingersoll Rand

IRITS-0615-107-0216_EUPL

